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COOKBOOK er en bog, du ikke har set magen til. Den er en how-to guide for alle, der ønsker at forstå og i

praksis udnytte de tendenser og trends, der er i den digitaliserede musikbranche lige nu.   MUSIC
COOKBOOK fører dig gennem emner som finansiering, udgivelse, markedsføring og salg med konkrete

cases fra musikbranchen. Bogen fortæller om nye forretningsmodeller og hvordan du kapitaliserer på disse,
om strategisk personlig branding og ikke mindst om kreativt iværksætteri. Du lærer kort sagt at sælge – uden

at sælge ud!   Bogens mange opskrifter bakkes op af håndplukkede cases. Læs hvordan Mike Sheridan,
Hannah Schneider, Rasmus Stolberg/Efterklang, Majbritte Ulrikkeholm, Lasse Matthiessen og Thomas

Risell/MarloweDK selv får det bedste uf af deres kunstneriske karriere og alle de nye digitale muligheder.
Bogen er skrevet Maiken Ingvordsen og er blevet til i samarbejde med KODA. Maiken er forfatter, musiker
og kreativ iværksætter. KODA repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles i

en offentlig sammenhæng i Danmark.
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